Chronologie behandeling Transformatieplan Kunst en Cultuur
– Het Stappenplan Transformatie Kunst en Cultuur is voor de vergadering van 3 maart 2015 ter inzage
gelegd aan de raad.
– Op verzoek van de fracties van GroenLinks, Leefbaar Tynaarlo en PvdA is het op de bespreekagenda
geplaatst van 17 maart 2015.
– Tijdens de bespreking van het Stappenplan Transformatie Kunst en Cultuur in de raad op 17 maart
2015 heeft de wethouder toegezegd dat een verdere uitwerking van het Transformatieplan aan de raad
zal worden voorgelegd.
Bij fragment 2 (1:20:48) zegt de wethouder:
Dit was een eerste aanzet, een overzichtje om u te laten zien hoe wij die forse taakstelling willen gaan
aanpakken. (..) Er wordt nog aan u daarna overlegd wat we precies gaan doen. Dit was slechts een
eerste aanzet”
Bij (1:35:20): De ChristenUnie geeft aan dat er een brede bespreking moet komen, ik zeg u dat toe (…)
dit was slechts een eerste aanzet. (…) En dan zullen we komen met een beter uitgewerkt plan, met een
financiële onderbouwing enzovoort.
Voorafgaand aan de stemming over het stappenplan zegt de voorzitter van de raad (fragment 2,
2:15:56): Het stappenplan, inclusief de toezegging van de wethouder dat dit de eerste stap is en dat er
nog vele zullen volgen (...)
– Op 28 april 2015 schrijft het college:
Er zijn meerdere vragen gesteld en opmerkingen gemaakt tijdens de raadsvergadering van 17 maart.
Zoals de woordvoerder heeft toegezegd komen wij daarop terug bij de behandeling van het
transformatieplan kunst en cultuur in uw raad. (laatste alinea van de brief onder 5.
Opmerkingen).
– Op 29 maart 2016 schrijft het college in een brief aan de raad:
Het transformatieplan kunst en cultuur is ter kennisname naar u toegestuurd. (…) Ter verduidelijking:
het transformatieplan is een uitvoeringsdocument, de vaststelling hiervan is een bevoegdheid van het
college.
– Op 5 april 2016 vraagt GroenLinks aan de wethouder tijdens het vragenrecht wanneer het
transformatieplan aan de raad wordt voorgelegd. Waarop de wethouder antwoordde: Dat is aan u
voorgelegd; dat hebben wij aan u doen toekomen ter kennisname.

